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وموت النيب يف كفة، فطاشت األمة،  ،األمُة كلها كانت يف كفة !سيدنا أبو بكر وَزن األمة
األمة ضاعت.. كل األمة تقول: ال، فجاء سيدنا أبو بكر فوزن األمة.. أيقظ األمة وقال أن 

َقِلْب َعَلٰى َعِقبَـْيِه فـََلْن َيُضر اللَه َشْيًئا} {َوَمنْ النيب قد مات. هذه هي احلقيقة،  "من  .. يـَنـْ
  ". كان يعبد محمًدا فإن محمًدا قد مات

سيدنا أبو بكر يف مواقف الثبات تستطيع أن تُعد له حياته، كلها ثبات. وهذه هي البطولة؛ 
الثابت الذي  ليست الرجولة والبطولة والفتوة أنك تثبت يف موقف وتقع يف عشرة. ال.. بل

 يثبت دائًما من األول إىل اآلخر
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ي بكر.. رجل الثباتسيدنا أب  1

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

  ِبْسِم الّلِه الرْمحـَِن الرِحيمِ 

  ة والسالم على أشرف املرسلني سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.رب العاملني والصالاحلمَد هللا 

  أما بعد.. فإخويت يف اهللا ،،،

وأسأل اهللا جل جالله أن جيمعنا ذا احلب يف ظل عرشه يوم ال ظل إال ظّله، ( وبرأ الَنسمة إين أحبكم يف اهللا والذي فلق احلبة
   .)ا وال جتعل فيه ألحٍد غريك شيئاالصً اللهم اجعل عملنا كله صاحلًا واجعله لوجهك خ

�†Óe�çe_�l^fmτ���ßÖ]�lçÚ�‚ßÂρ� �

  ،،،أِحبيت يف اهللا 

احلديث عن وفاة النيب، حديث صعٌب شاٌق على النفس، والصدق فيه جيعل اإلنسان َحيرص على أن يرتك احلديث عنه، ألن 
ه من عاشروه، تعالوا نسوق السياق.. أشرت قبل ملفكيف احتَ  ُحيتمل احلديث عن هذا األمر، وتأمل إذا كان ال تمل؛حيُ  املوقف ال

ستطاع ُمستطاع)ليُ  ،ذلك إىل كالم الرافعي قال: (وهلذا خيلق اهللا الصاحلني
ُ
   .ثبَت م أن غري امل

=JJDÄéŞj‰_�÷E�VØÏi�÷� �

 . تستطيع!ال. .)ال أستطيع( :حىت ال تستطيع أن تقول بعد هذا .يثبت م أن غري املستطاع مستطاعهناك رجال خيلقهم اهللا ل
تقول بعد  الثبات عند فراق األحباب، ربنا سبحانه وتعاىل خلق سيدنا عثمان ليختم القرآن يف ركعة حىت ال ر استطاعسيدنا أبو بك

  سيدنا عثمان استطاع. فسنقول لك: ال..، أنت تستطيع ألنفإذا قلت: ال أستطيع،  ،ال أستطيع :ذلك

ال أقدر أن أثبت يف وسط هذا اجلو كله، وهذا الكالم الكثري  (ها، وُترتك وَتشعر بأنك وحدك ال تقل: عندما ختذلك الدنيا كل
  . )ال.. تستطيع(نقول لك: )، كله
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نفاقًا،  ، واألمه كلها كانت تقول القرآن خملوق، بعضهم يقوهلا"القرآن كالم اهللا" :بن حنبل وقف وحده يقولااإلمام أمحد 
وقف وحده.. (خيلق اهللا الصاحلني ليثبت م أن  وبعضهم يقوهلا هروبًا من القتل، وبعضهم يقوهلا اعتقاًدا، وبعضهم يقوهلا طلًبا لدنيا.

ستطاع ُمستطاع)
ُ
  .غري امل

كما   بكر ثبت، تمل، لكن سيدنا أبااملوقف ال يطاق، ال حيُ  فكذلك هنا سيدنا أبو بكر رضي اهللا عنه، عندما ترى املوقف..
  قلت لك: َمر فَوَجَد الصحابة منهم من يبكي، وينتحب، وعمر  خيطب، نظر إليهم وتركهم ودخل إىل سيدنا النيب.

érÂ�l^fm{{{{{{{{{{{{{{�g===� �

ميتاً، والذي  ثم قال بأبي أنت وأمي، طبت حياً  ،فقّبله ρاهللا  فكشف عن رسول "السيدة عائشة رضي اهللا عنها تقول: 
صحيح -[صحيح ها"ت التي كتبت عليك فقد م أما الموتة، "]3667صحيح البخاري: -[صحيح" يذيقنك اهللا الموتتين أبًدا بيده ال نفسي

 ].1241البخاري: 

حيتضن النيب بعد أن خرجت روحه إىل الفردوس.. يقبله ويكلمه! سبحان  أن أنا ال أتصور كيف استطاع سيدنا أبو بكريااه.. 
  وب! ثباُت عجيب!ت القلثب يُ  من

أنا قليب معك.. لكن أنا أقول أنك ( :أما املوتة اليت كتبت عليك فقد ذقَتها..) كأنه يقول لسيدنا النيبوخرج.. انظر الكالم.. (
 والذي نفسي بيده ال يذيقنك اهللا "،هامتأما الموتة التي كتبت عليك فقد ".. )ا.. انتهينا من هذه اليت كنا خناف منهالن متوت ثانيً 

  ن نفسه وخيفف عن نفسه.مئِ طَ املوت بعد ذلك أبًدا خلود.. كأنه يُ 

ÌÖ^£]�^ãè_�JJ†ÛÂ�^èH��ÔŽ×ł‰5…�î×Â� �

 -انتظر قليالً - على ِرسلك..  (سيدنا عمر حيلف ويقول: واهللا مل َميُت)خرج فقال: يا عمر.. أيها الحالف على ِرْسِلك.. و
أيها الناس.. فرتك الناُس عمَر،  لتفت إىل الناس (سيدنا أبو بكر) وقال:يا عمر أنصت (فلم ينصت عمر). فا ،(فلم يسكت عمر)

فقال أبو بكر (رضي اهللا عنه) بعد أن حمد اهللا وأثنى عليه، قال: من كان يعبد محمًدا فإن  وأقبلوا على أيب بكر، فجلس عمر.
{َوَما ُمَحمٌد ِإال َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن  .]3667 صحيح البخاري:-[صحيح محمًدا قد مات، ومن كان يعبُد اهللا فإن اهللا حي اليموت.

ْبِلِه الرُسُل  َلْن َيُضر اللَه َشيْ  ۚ◌ قـَ َقِلْب َعَلٰى َعِقبَـْيِه فـَ َقَلْبُتْم َعَلٰى َأْعَقاِبُكْم َوَمْن يـَنـْ  ًئا َوَسَيْجِزي اللُه الشاِكرِيَن}َأفَِإْن َماَت َأْو قُِتَل انـْ
  .]144آل عمران: [
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مثل ما نقول هكذا.. جاء قطار يريد أن مير عليك، أحيانًا  مبنتهى الثبات يقول هذه الكلمات، وكلمة حق راِدعة يف موقفها.
بد من إحداث  ، فكان البقوة، جيّرك حىت ينقذكأحدهم يبعدك  أن فعال.. وإمنا ين .)لو مسحت .. انتبه(فال ينفع أن يقول لك أحد: 

 ز األحالم واألوهام والرغبات، الصدمة باحلقيقة.هذه الصدمة العصبية لينتبه الناس وخيرجوا  من حي  

  أين أنت.. وماذا تفعل؟! لك: يقولأن  أقول: كم حنتاج أنا وأنت إىل أحد يوقظنا ذه الطريقة.أيًضا و 

íÚù]�áÿ‡æ�†Óe�çe_�^Þ‚é‰� �

وموت النيب يف كفة، فطاشت األمة، األمة ضاعت.. كل األمة تقول: ال،  ،ألمة، األمُة كلها كانت يف كفةسيدنا أبو بكر وَزن ا
هذه هي احلقيقة،  ،تقبلوها اقبلوها أو ال قظ األمة وقال هلم احلقيقة.. وهي أن النيب قد مات.اء سيدنا أبو بكر فوزن األمة.. أيفج

َقِلْب َعَلٰى َعِقبَـْيِه فَـ   . (هذه هي الصدمة باحلقيقة).""من كان يعبد محمًدا فإن محمًدا قد مات ..َلْن َيُضر اللَه َشْيًئا}{َوَمْن يـَنـْ
  اثبتوا. :، البد أن خيرج أحد من اال ليبقى هو ثابتا فيقول للناسزال وتز األرض يهتز كل الناسعندما حيدث زل

"واهللا  قول السيدة عائشة رضي اهللا عنها: فنشز الناس يبكون.ألجل ذلك ت هذا كان موقف من مواقف الثبات، عزيز جًدا.
لكأن الناس لم يعلموا أن اهللا أنزل هذه اآلية حتى تالها أبو بكر فتلقاها منه الناس كلهم فما أسمع بشًرا من الناس إال يتلوها، 

يت إلى األرض حين سمعته تالها علمُت أن هو أحتى و واهللا ما هو إال أن سمعُت أبا بكِر تالها فُعِقرت حتى ما تَقّلني رجالي، 
  .]4452صحيح البخاري: - [صحيح النبي قد مات"

  .- سبحان اهللا العظيم- دنا أبو بكر القصة وبّنيَ األمر مل يستطع أن يصدق إال عندما وضح له سي

الرجولة والبطولة والفتوة  ليست وهذه هي البطولة؛ سيدنا أبو بكر يف مواقف الثبات تستطيع أن تُعد له حياته، كلها ثبات.
  ال.. بل الثابت الذي يثبت دائًما من األول إىل اآلخر. أنك تثبت يف موقف وتقع يف عشرة.
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ارتَدت العرب  ρمات الرسول  عندما، وهو موقف حروب الردة :من مواقف الثبات لسيدنا أيب بكر رضي اهللا عنهموقف آخر 
وقرر سيدنا أبو بكر  وال يوجد زكاة. ،ρة كنا ندفعها للنيب، والنيب مات، قالوا: الزكا بائل العربية ارَتّدت.كل العرب كل الق  قاطبًة..

  لنا بالعرب من طاقة.  سيدنا عمر وقف له، قال: أتقاتل العرب؟! ما أن يقاتل املرتدين. رضي اهللا عنه،

 أنفذوا بعث أسامة""وهو ميوت قال: صلى اهللا عليه وسلم  -صّل عليه-زال جديًدا.. مات النيب قريًبا.. والنيب  (اجلرُح ما

، وكأن رسوَل اهللا "أنِفذوا بعَث أسامة". كان الرسول رتب جيش وجعل على قيادته أسامة فقال: ]2/552فتح الباري البن رجب:  -[صحيح
ρ   ذا اجليش، أي جيهزه لسيِدنا أيب بكر، ولكنها إشارات مل يفهمها أحد يف وقتها.كان يعمل ليقاتَل املرتدين  

واجلُرُْح شديد، ينزف بغزارة، والعرب ارتدت، والدنيا اهتزت، ماَدت األرض حتت أْرجل الصحابة، ماذا  ρالرسول تويف.. مات 
  سيفعلون؟!

êÖ^Û�e�^ãj×i^ÏÖ��éµ��jÖ„}�çÖ��]æ==� �

: "واهللا لو خذلتين -رضي اهللا عن سيدنا أيب بكر- قوله  بّينها لكوقف الصحابة يف موقٍف وسيدنا أبو بكر وحده يف موقف، يُ 
  . يقول لو يدي اليمني هذه مل ترَض أن خترج معي لقتال املرتدين لَقطعُتها. مييين لقاتلتها بشمايل".

، ولكن يف ، رضي اهللا عنه]3791سنن الترمذي: - [حسن صحيح "أرحم أمتي بأمتي"وهو سيدنا أبو بكر رقيق أن  أرأيت كيف
  هو رجل هذا املوقف.  ،قف الشّدة، مواقف البطولة، مواقف الرجولة، فسيدنا أبو بكر هو رُجلهاموا

قتل أن يُ  ρكيف؟ أليس قد ى رسول اهللا (ال: ق، )نعم( قال:، )أتقاتل العرب؟(قال له: جاء سيدنا عمر و  :يف حروِب الردة
  .)ا.. والزكاة من حقهاإال حبقه(فقال سيدنا أبو بكر: ، )من قال ال إله إال اهللا؟

حبقها  "ال إله إال اهللا"ل يقو  فيجب أن أريُد أن أقاتَل من قال ال إله إال اهللا، سيدنا أبو بكر زاد له النص قال له: "إال حبقها".
  ليس كالًما باللسان فقط.. "إال حبقها".

� �
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سيدنا أبو . ر لك األدلة على ذلك)علم الصحابة مطلًقا سيدنا أبو بكر (وسأذكُ فإذا تكلمنا عن الِعلم فأبو بكر رجل الِعلم.. أ
ستقاتل من؟! هؤالء العرب مجيعهم؟! وتقاتلهم على ماذا؟! ألجل الزكاة؟!  بكر يف حروب الردة، الصحابة كلهم بدأوا يتكلمون:

  ليست مشكلة!..

  .]1399: حيح البخاريص-صحيح[  "واهللا ألقاتلن من فّرق بين الصالة والزكاة"قال: 

=[êu�^Þ_æ�àè‚Ö]�“Ïßè_� �

في رواية [" "واهللا لو منعوني عقاًال كانوا يؤدونه إلى رسول اهللا ألقاتلنهم عليهواهللا.. (روايات مأثورة عن سيدنا أبو بكر) 

  كال واهللا! ]5/397 :ة المصابيحتخريج مشكا-وصله البيهقي[ ؟"وأنا حي ]الدين[أينقص "، ]1218: تحقيق رياض الصالحين- (عناقا) وهي األصح

  (فقال كلمة شديدة أرغب عن ذكرها) أرأيت الكلمة.. أينقص الدين وأنا حي؟!

  كيف ينقص الدين يف بيتك.. يف زوجتك.. يف أوالدك.. كيف ينقص الدين يف شغلك؟

  فعل؟!.. ال أقدر عليهم.ماذا أ :تقول - 
  ال.. أنت تقدر عليهم. - 
 قدر؟!أال  - 
  و بكر استطاع.ال.. تقدر، سيدنا أب - 
 هل أحارم؟! - 
ذا يف البيت (أنت يف ائيا، األمر ال حيتمل ه ..ال ال ال، ال ،حتارم، أنت تستطيع، ال أقول لك قاتلهم واقتلهم ال.. ال - 

تمل أن تَنكر، وأن تُغّري، وأن تثُبت، وأن َمتَنع أن ينقص الدين يف بيتك، أن ينقص الدين يف مكان أنت البيت) لكن حي
  جد فيه، كن رجال يا رجل.متوا

صحيح -[صحيح(وحدي) "والذي نفسي بيده ألقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفذ سالفتي" " أينقص الدين وأنا حي؟!

  ."]2731: البخاري
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  -أبو بكر رجل اإلخالص-اهللا وعونه إلخالص أيب بكر، وبدأ فعًال يف إنفاذ بَعِث أسامة.. أرسل أسامة بن زيد وكان توفيقُ 
يشه رجٌل واحد، وعاد جبيشه إيل قتل من جَ أسامة بن زيد قائًدا جليش املسلمني فقاتل عشرين قبيلة يف كل صحراء العرب، ومل يُ  فخرج

  .بركة الثبات والقوة يف دين اهللا سبحانه وتعاىل. .!سبحان اهللا العظيم.. َم وَردََع األعراباملدينة، َأَسَر وَغنِ 

Γ�†Óe�çe_JJ�Ö]�Øq…�Å…çΣ� �

  يت ،،،مث إخو 

   .(تـََوٍق ُمْستْقًصى على َحَذر): إذا كان للورع مواقف، وملواقف الورع رجال، فأبو بكر رجل الورع، والورع كما يعرفه العلماء

   ؟ماذا يعين الورع - 
  واضح أم أترجم؟ . توِق مستقًصى على حذر. - 

  . صلى اهللا عليه وآله وصحبه وسلم ..- صّل على سيدك النيب-سأترجم.. 

   .والُتقي حبذر .أي إىل أقصى حد :)ىمستقصً ، (يعين تقوى :)تَوقٍ "، (ستقًصى على حذرتـََوٍق م"

��ØËÖ]�ë‡�ÝøÒ��� �

وهلذا خيلق اهللا "عندما يتكلم على الرجال يقول:  -عليه رمحة اهللا- وهذه اجلملة تأيت معنا كثريًا ملصطفى صادق الرافعي 
ف عن الشهوات كما يصرف عنها املرض، وتكسر النفس كما يكِسرها تصرِ  ،الصاحلني وجيعل التقوى فيهم إصابٌة كإصابة املرض

   كالم مثل الفل.. ".ه من الوهم إىل احلقيقةفقد الشيء ما هو به من شيء، فرتد املرض، وتُ 

  قل ثانيًة. :قل يل - 
  ى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم.. صل - صّل على سيدك النيب-حسنا  - 

وهلذا خيلق ( ، من الرافعي وهو يقول ماذا؟جًدا، لكن هذا التعبري رائع جًدا، هذا التشبيه بليغ جًدا كثريا  التقوى كثر فيها الكالم
  عنده تقوى. ماذا به؟. ا بالتقوى، يكون مريضً )كإصابة املرض  وجيعل التقوى فيهم إصابة ، الصاحلنياهللا
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د الشيء ما هو به من شيء وترده فقِ وتُ  ،كسرها املرضوتكسر النفس كما ي ،تصرف عن الشهوات كما يصرف عنها املرض
  من الوهم إىل احلقيقة.

  ماذا يعين؟

  .احللقة القادمة سنشرح إن شاء اهللا

  أحبكم يف اهللا، وأستودعكم اهللا..  

  والسالم عليكم ورمحة اهللا.                            


